Autor: Jan J í l e k

Osoby:

KAŠPÁRKŮV SMÍCH

Kašpárek
Kalupinka
Čert (i více)
Vladař pekla (můžeme použít piráta nebo prince)

Odehrává se: Les v noci
V pekle
U chaloupky
V chaloupce
Rekvizity:

kouzelný pytel (pytlík, kousek látky)

Obraz 1
Les v noci č.2
Už tiše děti. Za chvilku zazní Kašpárkovy rolničky. Roztočí se barevná světla a už se pod obrovským
nebem krčí v dálce devatero hor, po stráních se rozbíhají cesty daleko do světa a písnička vyhrává
Kašpárkovi pěkně do kroku. (přichází Kašpárek a zpívá)
Kašpárek

/Zpěv/ Přes hory a doliny
přes pole a křoviny
jak hodinky pěkně jdou
nohy jedna za druhou.
Ty hodinky klinkylinky
A rolničky cinkylinky
ahoj, ahoj nazdárek
zdraví vás váš Kašpárek!
/ Buch a dup, proti Kašpárkovi vlítne čert /

Čert
Kašpárek/ Stranou/

Stůj lidská noho! Hudryludry bria bria hárum fárum hamrdárum!
Ajta ajta, jak se s jeho čertovskou hatmatilkou domluvím, když ani jedno
pekelné slovo neumím? Budu tláskat jazykem, co mi slina přinese. Vrrr ňrrr třesky plesky
rešpekt peršpekt zblablablabla?

Čert

Ano, jmenuji se Brbla. Jsem vyslán zlým všemi milovaným vladařem, abych
na zeměkouli zjistil, proč je v pekle smutno! Čerti pláčou.

Kašpárek

Ajcent krajcent prachsakulent prachskvalent bé bé, když čerti pláčou, znamená to, že
se z pekla ztratila radost!

Čert

Hikhekhokblebt, slídím za tebou, jak po celé zemi rozdáváš veselí a smích. A já
mám zlaté rohy, kopyto samý drahokam a za sto let jsem se ani jednou nezasmál!
Zatím co ty máš jen pár rolniček a radosti v sobě pořád plno! Tónum fórum, nejraději
bych si ze zoufalství rval rohy.

Kašpárek

Vulkus kulkus nervi si je. Holá hlava bez rohů smutek nezmenší.

Čert

Triktrakšlaka, ty si ten, koho potřebujeme! Kašpárek v pekle! To bude pro nás
ten pravý dárek! Jen proto je čertům tak smutno, že
lidem je tvým přičiněním tak veselo! Počkej tu na mě! Jestli mi to vladař schválí,
přiletím si pro tebe.
/Dupne a s hlukem odletí/

Obraz 2
Peklo č. 16A
/ Čerti sedí kolem , vzlykají, utírají si slzy, naříkají óch a ách,
hledí do plamenů, kde vládce pekel hromuje /
Vladař

Ticho! Zahajuji slavnostní zasedání. Drazí čerti. Jako vy, i já roním slzy do žhavých uhlíků!
Slyšíme tady jen vzdychání, úpění a nářek černých duší, které u nás

spravedlivě trpí za

svoje hrozné činy, kterými hyzdili svoji krásnou zemi!
Protože jako lidé byli zlí, lenošní, kradli, prolhaní zloději, hádali se, řvali na sebe sprostá
slova a kdo má teď bědování těch hříšníků poslouchat? Celé peklo už z toho bolí uši! A proto
volám: Schází nám někdo, kdo nás rozesměje, aby naše radost přehlušila jejich kvílení!
/A bum, prásk a dup, přiletí čert /
Čert

Vypátral jsem veselého človíčka, který nás od našeho žalu zachrání!

Vladař

Vrrr ňrrr hama fuje mena flije, pověz, kdo je onen velký hrdina!

Čert

Kašpárek! Mám ovšem obavy, že po dobrém do pekla nepůjde.

Vladař

Půjde tedy po zlém! Tu máš kouzelný pytel. Musíš lidem Kašpárka
ukrást! Leť!
/Vykopne čerta do tmy, /
Obraz 3
U chaloupky č. 1
Kašpárek tančí s Kalupinkou

Kašpárek a Kalupinka /Zpěv/ Za štěstím je na sta cest
každá cesta jiná
povězte mi ptáčkové,
kde má milá zpívá?
/Skočí do její náruče, v tom buch a dup, je tu čert s pytlem, /
Čert

Kašpárku! Hopsalustik, půjdeš se mnou do pekla dobrovolně?

Kašpárek

Mena flije hyb hyb nehybaj ani nedobrovolně.

Kalupinka

/ Kalupinka s Kašpárkem v náruči se pustí do čerta /
Bububu, ty pekelná obludo, šeredná fúrie, čerte ďáble ošklivý, zlý, hloupý, do pekla svého

Kašpárečka nikdy nepustím!
Čert

Chachachacha! Stačí abych řekl šup s Kašpárkem do pytle, – a bude v pytli!
/ Kašpárek s Kalupinkou běží do chaloupky, čert za nima/
Obraz 4
V chaloupce č. 10
/ Čert vletí do chaloupky, připraví si pytel, schová se a čeká. Kašpárek
s Kalupinkou přiběhnou, obejmou se, a čert za nima /

Kašpárek

Hamafuje to je nadělení. Čertíčku, měj rozum. Lidová moudrost říká: Pokud
neuvidíš peklo, ráj se ti nezalíbí! Ale mně se můj ráj s Kalupinkou v chaloupce líbí!

Kalupinka

Ty hamafuji! Celý Kašpárkův svět je velké divadlo a jeho život jeviště, aby
mohl dětem rozdávat radost a smích, tak já ho s tebou nepustím!
/Kopne čerta, Kašpárek utíká z chaloupky, /

Čert

Au,au,au…..Marně utíkáš, peklu neutečeš!
/Utíka za Kašpárkem ven/
/Jen co odběhne, Kašpárek vběhne ke Kalupince/

Kalupinka

Kdo u nás roznáší radost a smích? Ty! Kde je radost a smích, jsou lidé na
sebe hodní! Nekradou, nelžou, neperou se a nemluví sprostě! A když, můj
Kašpárečku, půjdeš do pekla, lidé budou smutní! Honem se schovej!
/Kašpárek se schová za pecí a už je tu čert,

Čert

Kam si to metl?

Kalupinka

Kam si to jenom metl, tam? Nebo tam, ne, tam!
/Ukázala na na druhou stranu než je Kašpárek schovaný. Čert letí, kam
ukázala,Kašpárek vyleze , ale pak se zase rychle schová, přiběhne udýchaný čert,
sotva plete nohama,/

Čert

Tvůj Kašpar, Kalupino, má zdravě živené nohy. A moje nohy?
/Postaví se, prohlíží si nohy /
Mám je čím dál tenčí. A ošklivější.
/ Kašpárek se potichu snaží za čertem projít na druhou stranu/

Čert

Prozraď mi tajemství, jaká vaříš Kašpárkovi jídla? Že má tak rychlé nohy, až ty moje hnáty
nejsou schopné ho dohonit!

Kalupinka

Vařím jeho nožičkám mrkev, hrášek, cibuli, špenát a brambory.

Čert

Fuj! Blbebleble. Ta výživa je asi chutná, ale pro čerta není zdravá.
/Kašpárek za sebou zabouchne dveře – Buch, čert to uslyší/
Tak znamená, že ten filuta tady byl! Oklamal mě! Hamafuje, čertovi neutečeš!
/ Uteče z chaloupky, Kašpárek vběhne ke Kalupince, a podá jí naplněný pytel /

Kašpárek

Vymyslel jsem to tak, že kouzelný pytel bude vrchovatě plný mého smíchu!
/Strčí hlavu k pytli a směje se, Kalupinka též přispěje troškou chichotu,
zavážou pytel pentličkou a schovají smějící se pytel za pec. Utečou z chaloupky. Pytel
se za pecí směje. Čert nakoukne dveřmi. Skočí k pytli. popadne pytel, přehodí si ho
přes ramena, je těžký, čert se raduje/

Čert

Mně jsi, Kašpárku, sice utekl! Kouzelný pytel ovšem chňap a lap, tomu
tvoje nohy neutekly! Tak nechápu, čemu se ty, hlupáku ,chechtáš a směješ!
/Dupne, zmizí v dýmu s pytlem plným smíchu /

Obraz 5
Peklo č. 16A
/ Čerti sedí kolem smějícího se pytle, pytel se smíchem válí a nadskakuje, vládce se chechtá, čerti se
smíchem popadají za břicha /
Vladař

Chci vidět, jak vypadá ten človíček, co lidem přinášel radost! Z pekla ho
na svět už nepustíme! Bude nás rozesmávat na věky!
/Čert rozváže pytel, z pytle vyletí smích a vzdaluje se, Čerti hledí, ozve se
kvílení, bědování, spílání trpících duší, čerti si zacpávají uši, pustí se do pláče, peklo
plné nářku se ztrácí ve tmě, ozve se výkřik vladaře/

Vladař

Ten Kašpárek je mocný čaroděj! Na jeho radost je i naše peklo krátké!
Opona

Obraz 6
Před oponou
/ Pod obrovským nebem se v dálce krčí devatero hor, v stráních
lesích polích se proplétají cesty a pěšiny vedoucí daleko do
světa, hudba hraje, Kašpárek si zpívá do kroku/

Kašpárek

/Zpěv/ Přes hory a doliny
přes pole a křoviny
jak hodinky pěkně jdou
nohy jedna za druhou!
Ty hodinky klinkylinky
a rolničky cinkylinky
takhle pěkně chodím světem
a rozdávám radost dětem!
Ahoj nazdar nazdárek
klaní se vám Kašpárek!

